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 ভাওরানা ান্র ভাভুদ াথপজাহুল্লাঃ অরাভদুথরল্লাথ যাথির অরাভীন, ওয়া ারাতু 
ওয়া ারাভু অরা াআথয়থদর অথিয়া-আ ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া অরা অথরী, ওয়া 
অাথফী অজভাইন। অম্মা ফা’দ 

অভযা কন্রআ প্রথন্ভ দুরূদ যীপ ন্ে থনআ।     

ٍد، َعَلى َصلَّّ اللَُّهمََّّ ٍد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمَّ يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِهيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِهيَم، َعَلى َصلَّيتَّ َكَما ُُمَمَّ  ُُمَمَّدٍَّ َعَلى ََبرِكَّ اللَُّهمََّّ َمَِيد ، َحَِ
ٍد، آلَّ َوَعَلى يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِهيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِهيمََّ َعَلى ََبرَْكتَّ َكَما ُُمَمَّ  َمَِيد َّ َحَِ

অরাভদুথরল্লা             য অফায অভযা অন্যকথি তামথকয়া ভজথরন্ াথজয ন্ত 
পন্যথি, এ জনে অল্লা ুফানাহু ওয়া তাঅরায শুকথযয়া অদায় কথয অরাভদুথরল্লা।  

ন্নেয ফেথায় ফেথথত ওয়া   

অজন্ক অভান্দয অন্রাচনায থফলয় র, ন্নেয ফেথায় ফেথথত ওয়া। ন্নেয ফেথায় ফেথথত 
ওয়া, ন্নেয থফদান্দ ন্মাথগতায াত প্রাথযত কযা ন্নক ফে একথি গুণ এফং 
ন্নক ফে একথি পনক অভর। 

অভযা নানান প্রকান্যয তযকাথয থদন্য় থতনও পফরা পি ুন্য খাথি। থচ অভান্দয 
অযাকাথন ও কাশ্মীথয ভা ও বাআ-পফানযা নাান্য ধুুঁন্ক ধুুঁন্ক ভযন্ি, খাফায না পন্য় তান্দয 
ন্ফাধ থশুযা থচৎকায কন্য কাুঁদন্ি।  

পোন ফদন্রয ন্ে ন্ে অভান্দয ন্তানন্দয পাাক ফদর য়। থচ প্রন্য়াজনীয় 
ীতফন্েয বান্ফ অভান্দয অযাকাথন ও কাশ্মীথয ভা ও বাআ-পফানন্দয প্রাণ মায়।    

থপ্রয় বাআন্য়যা! এআ ভূহুন্তে মথদ অভায ভা ুস্থ ন্য় ন্েন অয তাুঁয থচথকৎা কযান্ত 
প্রচুয িাকায প্রন্য়াজন ন্ে, তান্র থনশ্চয়আ অভযা থস্থয ন্য় েফ। ধায-কজে কন্য 
ন্রও তাুঁয থচথকৎায ফেফস্থা কযফ। তাআ না বাআ?  

ঈথস্থত এক বাআঃ থজ বাআ।    
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 ভাওরানা ান্র ভাভুদ াথপজাহুল্লাঃ এফায একিু পবন্ফ পদথখ পতা অযাকান ও কাথশ্মন্যয 
ভজরুভ ভুরভানন্দয জনে থক অভায অনায এ ফস্থা য়? থচ তাুঁযাও পতা অভান্দয 
ভা-পফান, অভান্দয বাআ ও থতা।   

ভু’থভন্নয বফথষ্ট 

একজন ভু’থভন্নয বফথষ্ট পকভন ওয়া ঈথচৎ, পদখুন াদীন্ কী এন্ন্ি?  

َمَثُل املُْؤِمننَي يف تَ َوادِِّهْم وتَ َراُحُِهْم َوتَ َعاطُِفهْم، َمَثُل »قَاَل َرُسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  َعِن النُّعَماِن بِن َبِشرٍي َرِضَي هللا َعنُهَما، قَاَل :
 ُمت ََّفٌق َعَليهِ «. اجَلَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اجَلَسِد ِِبلسََّهِر واحلُمَّى

মযত নুভান থফন ফীয যাথম. পথন্ক ফথণেত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআথ ওয়াাল্লাভ 
ফন্রন্িন, এন্ক ন্যয প্রথত বান্রাফাা, দয়া-ভায়া এফং পে-ভভতায থদক থদন্য় ভুথভনন্দয 
ঈদাযণ র একথি পদন্য ভন্তা। পদন্য পকান ে ফোথাপ্রাপ্ত ন্র াযািা পদ তায জনে 

থনদ্রা ও জ্বন্য অক্রান্ত ন্য় মায়। ী ফুখাযী ৬০১১; ী ভুথরভ ২৫৮৬ 

পদখুন বাআ, এখান্ন দুথনয়ায ভস্ত ভুথভনন্দযন্ক একথি ভাত্র পদন্য ান্থ তুরনা কযা 
ন্য়ন্ি। ফাআ পমন একথি পদ। তএফ দুথনয়ায কর ভুরভান পম পমখান্নআ থাক ফাআ 
একথি পদন্য ভন্তা। দুথনয়ায পকান প্রান্ন্ত পকান ভুরভান কষ্ট পন্র, ফেথথত ন্র তাুঁয 
ফেথায় অভান্কও ফেথথত ন্ত ন্ফ তন্ফআ অথভ ‘ভুথরভ পদন্য’ ে ন্ত াযফ। তা না 
ন্র অথভ থকন্য ভুরভান!  

অভযা অভান্দয থতা-ভাতা, বাআ পফান ও ন্তানাথদয দুঃখ-কন্ষ্ট পম থযভাণ দযদ ও ফেথা 
থনন্য় এথগন্য় মাআ দুথনয়ায নানা প্রান্ন্ত অভান্দয ভজরুভ বাআ ও ভা-পফানন্দয দুঃখ-কন্ষ্টয 
কথা শুন্ন অভযা থক প থযভাণ দযদ ফেথা থনন্য় এথগন্য় মাআ? অভান্দয থধকাংন্য 
ফস্থা র, এথগন্য় মাওয়া পতা দূন্যয কথা ন্তন্য ফেথািাও নুবফ কথয না।   

এভন পকন র বাআ? পকন অজ অভযা অভান্দয ভুরভান বাআ পফানন্দয ফেথায় ফেথথত আ 
না? পকন অজ অভযা ায় বাআ পফানন্দয ান্ দাুঁোথি না? অভযা ফআ পদখথি, ফআ 
জানথি থকন্তু তফুও অভান্দয ফস্থা একআ যকভ! ন্নেয ফেথায় ফেথথত ওয়ায ভূরেফান 
গুণথি থক তান্র অভযা াথযন্য় পপন্রথি? ভানুল থন্ন্ফও পতা এ গুণথি অভান্দয ভন্ধে 
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 থাকায কথা থির। নোনে প্রাণীয ওয ভানুন্লয পেষ্ঠত্ব পকফর তায ফুথি থফন্ফন্কয কাযন্ণ 
নয়। ফযং এয ন্ে ভানফীয় থকিু ভূরেফান গুণ ভানুলন্ক নোনে প্রাণীয ওয পেষ্ঠত্ব এন্ন 
থদন্য়ন্ি।   

পকাযঅন পথন্ক থক্ষা  

আরাভ ভানুলন্ক ন্ফোচ্চ ভানথফকতা, ভথভেতা ও ভানুবফতায থক্ষা থদন্য়ন্ি। এ ঈন্েন্েআ 
অল্লা তাঅরা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআথ ওয়াাল্লাভন্ক যভত, দয়া ও ভথভেতায 
প্রতীক থন্ন্ফ পপ্রযণ কন্যন্িন। অল্লা তা‘অরা আযাদ কন্যন, 

 

 لِّْلَعاَلِمنيَ  َرُْحَة   ِإّلَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما

অথভ অনান্ক থফশ্বফাীয জন্নে যভত স্বরূআ পপ্রযণ কন্যথি। ুযা অথিয়া ২১:১০৭ 

অল্লা তাঅরায ক্ষ পথন্ক অা থফধানগুন্রায থদন্ক পদখুন, কী চভৎকায বান্ফ এ 
থফলয়গুন্রায প্রথত রক্ষে যাখা ন্য়ন্ি। অভযা পমন বুক্ত-নাাযী ফথন অদন্ভয কন্ষ্টয 
বাগীদায ন্ত াথয, তান্দয দুঃখ কষ্ট ঈরথি কযন্ত াথয এ জনে অল্লা তা‘অরা 
যভমান্নয থয়াভ পযম কন্যন্িন। দুঃখীয বাফ পভাচন্নয জনে এফং বাফীন্দয কষ্ট দূয 
কযায জনে অল্লা তা‘অরা মাকাত পযম কন্যন্িন এফং দকাতুর থপতন্যয থফধান 
থদন্য়ন্িন। একআ ঈন্েন্ ারাত, থয়াভ আতোথদয থপথদয়া ও কভ আতোথদয কাপপায থফধান 
থদন্য়ন্িন। দান-দকায প্রথত ঈদু্বি কন্য অল্লা তাঅরা ফহু অয়াত নাথমর কন্যন্িন। এ 
থফলয় কন্য়কথি অয়াত অভযা একিু পদথখ,   

এক। অল্লা তা‘অরা ফন্রন: 

 

 َكِريٌ  َأْجرٌ  َوَلهُ  َلهُ  فَ ُيَضاِعَفهُ  َحَسن ا قَ ْرض ا اّللََّ  يُ ْقِرضُ  الَِّذي َذا َمن

‘এভন পক অন্ি পম, অল্লান্ক ঈত্তভ     পদন্ফ? তান্র থতথন তায জনে তা ফহুগুণ ফৃথি 
কন্য পদন্ফন এফং তায জনে যন্য়ন্ি ম্মানজনক প্রথতদান।’ [ূযা অর-াদীদ, অয়াত : ১১] 
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 দুআ। অল্লা তা‘অরা ফন্রন:  

 

َئةُ  ُسنبُ َلةٍ  ُكلِّ  يف  َسَناِبلَ  َسْبعَ  أَنبَ َتتْ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  اّللِّ  َسِبيلِ  يف  َأْمَواََلُمْ  يُنِفُقونَ  الَِّذينَ  مََّثلُ   َواّللُّ  َيَشاء ِلَمن ُيَضاِعفُ  َواّللُّ  َحبَّةٍ  مِّ
 َعِليمٌ  َواِسعٌ 

মাযা অল্লায যাস্তায় স্বীয় ধন ম্পদ ফেয় কন্য, তান্দয (দান্নয) ঈদাযণ একথি ফীন্জয 
ভত, মা পথন্ক াতথি ীল জন্মায়। প্রন্তেকথি ীন্ল এক কন্য দানা থান্ক। অল্লা থত 

দানীর, ফেজ্ঞ। [ুযা ফাকাযা ২:২৬১] 

 

থতন। অল্লা তা‘অরা ফন্রন:  

 

 َواْلَمْحُروم لِّلسَّاِئلِ  َحق   َأْمَواَِلِمْ  َويف 

‘অয তান্দয ধনম্পন্দ প্রাথেী ও ফথিন্তয ক যন্য়ন্ি।’ [ূযা অম-মাথযয়াত, অয়াত : ১৯] 

 

চায। অল্লা তা‘অরা ফন্রন:  

 

 َواْلَمْحُروم لِّلسَّاِئلِ  مَّْعُلومٌ  َحق   َأْمَواَِلِمْ  يف  َوالَِّذينَ 

‘অয মান্দয ধন-ম্পন্দ প্রাথেী ও ফথিন্তয থনধোথযত ক যন্য়ন্ি। [ূযা অর-ভা‘অথযজ, 
অয়াত : ২৪-২৫] 

এ ধযন্নয অযও ন্নক অয়ান্তয ভাধেন্ভ অল্লা তা‘অরা অভান্দযন্ক দান দকা কযায 
ভাধেন্ভ ায়ন্দয ান্ দাুঁোন্নায প্রথত ঈৎাথত কন্যন্িন।   
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 যাূরুল্লাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআথ ওয়াাল্লাভ কখন্না কাঈন্ক ‘না’ ফন্রনথন  

প্রখোত াাফী মযত জান্ফয থফন অফদুল্লা যাথদঅল্লাহু অনহু ফন্রন, যাূরুল্লাল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআথ ওয়াাল্লাভ কখন্না পকান্না প্রাথেীন্ক ‘না’ ফন্রনথন।   

তাুঁয ফদানেতা, ন্যাকায ও ভানফন্ফায ংখে ঘিনা াদীন্য গ্রন্থভূন্ থরথফি অন্ি। 
এগুন্রা থতথন থনন্জ পমভন কযন্তন নেন্দযন্কও ঈৎাথত কযন্তন। মযত অফূ হুযায়যা 
যাথদঅল্লাহু অনহু পথন্ক ফথণেত এক াদীন্ এন্ন্ি, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআথ 
ওয়াাল্লাভ ফন্রন্িন,  

‘থফধফা ও ায়ন্ক াামেকাযী অল্লায যাস্তায় থজাদকাযীয ভতুরে।’ (ফণেনাকাযী 
ফন্রন,) অভায ধাযণা থতথন অযও ফন্রন্িন, ‘এফং প ওআ ারাত অদায়কাযীয নোয় মায 
ক্লাথন্ত পনআ এফং ওআ থয়াভ ারনকাযীয নোয় মায থয়ান্ভ থফযাভ পনআ।’ [ী ফুখাযী : 
৬০০৭; ী ভুথরভ : ৭৬৫৯] 

াথদন্ কুদথ পথন্ক থক্ষা 

ভানফন্ফা ও ভজরুন্ভয ান্ দাুঁোন্নায গুরুত্ব ফুঝায জনে একথি াদীন্ কুদীআ মন্থষ্ট। 
াদীথি মযত অফূ হুযায়যা যাথদঅল্লাহু অনহু ন্ত ফথণেত, থতথন ফন্রন, যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআথ ওয়াাল্লাভ ফন্রন্িন,  

‘পকয়াভত থদন অল্লা তাঅ’রা (ভানুলন্ক রক্ষে কন্য) ফরন্ফন, ‘প অদভ ন্তান, অথভ ুস্থ 
ন্য়থিরাভ, থকন্তু তুথভ অভায শুশ্রূলা কন্যাথন।’ ফান্দা ফরন্ফ, ‘প অভায প্রথতারক। 
অথনন্তা থফশ্বারনকতো, অথভ কীবান্ফ অনায শুশ্রূলা কযফ? থতথন ফরন্ফন, ‘তুথভ থক 
জানন্ত না পম, অভায ভুক ফান্দা ুস্থ ন্য়থির, থচ তান্ক তুথভ পদখন্ত মাওথন। তুথভ 
থক জান্না না, মথদ তুথভ তায শুশ্রূলা কযন্ত তন্ফ তুথভ তায কান্িআ অভান্ক পন্ত? 

এযয অল্লা ফরন্ফন, ‘প অদভ ন্তান, অথভ পতাভায কান্ি খাফায পচন্য়থিরাভ, থকন্তু তুথভ 
অভান্ক খাফায দাওথন।’ ফান্দা ফরন্ফ, ‘প অভায যফ, অথন ন্রন থফশ্ব ারনকতো, 
অনান্ক অথভ কীবান্ফ খাফায পদফ?’ থতথন ফরন্ফন, ‘তুথভ থক জান্না না পম, অভায ভুক 
ফান্দা পতাভায কান্ি খাফায পচন্য়থির, থকন্তু তান্ক তুথভ খাফায দাও থন। তুথভ থক জান্না না 
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 পম, তুথভ মথদ তান্ক খাফায থদন্ত তান্র থনশ্চয়আ তা (থোৎ তায প্রথতদান অজ) অভায 
কান্ি পন্ত?  

এযয অল্লা ফরন্ফন, ‘প অদভ ন্তান, পতাভায কান্ি অথভ ানীয় পচন্য়থিরাভ, থচ তুথভ 
অভান্ক ানীয় দাও থন।’ ফান্দা ফরন্ফ, ‘প অভায প্রবু, অথন পতা যািুর অরাভীন 
অনান্ক অথভ কীবান্ফ ান কযাফ?’ থতথন ফরন্ফন, ‘পতাভায কান্ি অভায ভুক ফান্দা াথন 
পচন্য়থির থকন্তু তান্ক তুথভ ান কযাও থন। তান্ক মথদ ান কযান্ত তান্র থনশ্চয়আ তা 
(থোৎ তায প্রথতদান অজ) অভায কান্ি পন্ত? [ী ভুথরভ : ৬৭২১; ী আফন্ন 
থিান : ৭৩৬] 

ঈন্য ঈথল্লথখত অয়াতগুন্রা পথন্ক এফং এআ াদীথি পথন্ক অভযা কী কী থক্ষা রাব 
কযন্ত াথয ংন্ক্ষন্ এক দুআ কথায় পকান বাআ থক ফরন্ত াযন্ফন? ঈথস্থত এক বাআঃ 
ৃথষ্টয পফা কযায ভাধেন্ভ অল্লা তাঅরায ন্তুথষ্ট রাব কযা মায়।   

ভাওরানা ান্র ভাভুদ াথপজাহুল্লাঃ ভাাঅল্লা। এ থক্ষাথি ান্থ অযও পম ফ থক্ষা 
অভযা রাব কযন্ত াথয তা র, একজন ভুথভন কখন্নাআ শুধু থনন্জন্ক থনন্য় বাফন্ফ না। 
নেন্ক থনন্য়ও বাফন্ফ। পকঈ থফন্দয েন্র তায াান্মে এথগন্য় মান্ফ। াধেভন্তা তান্ক 
াামে কযন্ফ। প ফ ভয় ন্নেয দুঃন্খ দুঃখী ন্ফ ও ন্নেয ুন্খ ুখী ন্ফ। এথিন্ক প 
থনন্জয কতেফে ভন্ন কযন্ফ। অয এ ন্ফয দ্বাযা তায ঈন্েে থাকন্ফ একভাত্র অল্লা 
ুফানাহু ওয়া তাঅরায ন্তুথষ্ট রাব কযা। 

চাযথি গুণ মায ভন্ধে থাকন্ফ প কখন্না ক্ষথতগ্রস্থ ন্ফ না 

কুযঅন্ন কাযীন্ভয পিাট্ট একথি ূযা, মায নাভ ূযা অয। এ ূযান্ত অল্লা তাঅরা ভা 
ভূরেফান চাযথি গুন্ণয কথা ঈন্ল্লখ কন্যন্িন। এ চাযথি গুণ মায ভন্ধে থাকন্ফ প কখন্না 
ক্ষথতগ্রস্থ ন্ফ না। গুণগুন্রা র, ইভান, পনক অভর, এন্ক যন্ক তে ও নোন্য়য ঈন্দ 
পদয়া এফং ফয ও বধন্মেয ঈন্দ পদয়া।  

অল্লা তাঅরা ফন্রন, 
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ۡنَساَن َلِفۡی ُخۡسرٍ    َو اۡلَعۡصِر ِانَّ  اّۡلِ

ِلٰحِت َو تَ َواَصۡوا ِِبحۡلَقِّ  َو تَ َواَصۡوا ِِبلصَّ   ۡبِ ِاّلَّ  الَِّذۡيَن  ٰاَمنُ ۡوا َو َعِمُلوا الصّٰ

কান্রয থ! ফ ভানুলআ ক্ষথতয ভন্ধে যন্য়ন্ি। তন্ফ তাযা নয় মাযা ইভান অন্ন, পনক 
অভর কন্য এফং এন্ক যন্ক তে ও নোন্য়য ঈন্দ পদয় এফং ফয ও বধন্মেয ঈন্দ 

পদয়। ূযা অয। 

এখান্ন ঈন্ল্লথখত চাযথি গুন্ণয ভন্ধে প্রথভ দুথি গুণ থনন্জয করোন্ণয জনে অয পন্লয দুথি 
ন্নেয করোন্ণয জনে। 

ইভান   

প্রথভ গুণথি র ইভান। প্রখোত ভুপাথয ভুজাথদ য. ফন্রন্িন, ইভান র, অল্লান্ক এক 
ফন্র থফশ্বা কযা, তাুঁয একত্বফাদন্ক ফেন্ক্ষন্ত্র গ্রণ কযা। তাুঁয ক্ষ পথন্ক মত থফথধ থফধান 
এন্ন্ি ফগুন্রান্ক পভন্ন পনয়া এফং ফে থফলন্য় তায কান্ি জওয়াফ থদন্ত ন্ফ এ কথা ভন্ন 
যাখা। (তাপথন্য তাফাথয) 

পনক অভর  

থদ্বতীয় গুণথি র, পনক অভর। থকিু না থকিু পনক অভর কভ পফথ ফাআ কন্য। থকন্তু পনক 
অভন্রয ূন্ফে পম থজথনথি জরুথয তা র, ফ ধযন্ণয থথযক ও কুপয ভুক্ত থফশুি ইভান। 
খাুঁথি ইভান থনন্য় পনক অভর কযা ন্র পআ পনক অভর দুথনয়া-অন্খযাত ঈবয় জগন্ত 
কান্জ রাগন্ফ। ক্ষান্তন্য খাুঁথি ইভান িাো পনক অভর কযা ন্র তা দুথনয়ায ক্ষণস্থায়ী 
জীফন্ন াভানে কান্জ রাগন্রও অন্খযান্তয স্থায়ী জীফন্ন পকান্নাআ কান্জ রাগন্ফ না। এ 
জনেআ অল্লা তাঅরা অন্গ ইভান্নয কথা ফন্রন্িন এযয পনক অভন্রয কথা ফন্রন্িন। 

পনক অভর র, আরাভ অভান্দযন্ক মা মা কযন্ত ফন্রন্ি তা কযা এফং মা মা কযন্ত 
থনন্লধ কন্যন্ি তা না কযা। এযআ নাভ র, পনক অভর। কযণীয়গুন্রায ভন্ধে পযজ, 
ওয়াথজফ, ুন্নত, ভুস্তাাফ ও নপর ফআ াথভর। অয ফজেনীয় থফলয়গুন্রায ভন্ধে াযাভ, 
ভাকরূন্ তাযীভী, ভাকরূন্ তানমীী আতোথদ ফআ াথভর।   
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 ইভান ও পনক অভন্রয ভাধেন্ভ একজন পরাক থনন্জন্ক পরতা ও করোন্ণয ন্থ 
থযচাথরত কন্য। থকন্তু একজন ভুথভন্নয ওয এ িাো অযও দাথয়ত্ব থান্ক। তা র 
নেন্দযন্কও পরতা ও করোন্ণয থদন্ক অফান কযা।    

কাযণ, প একজন ভুথরভ। দুথনয়ান্ত ভুথরভন্দয অথববোফ ঘিান্নাআ ন্য়ন্ি থফশ্বভানফতায 
করোন্ণয জনে। এ জনেআ ভুথরভযা পেষ্ঠ জাথত। অল্লা তাঅরা ফন্রন,  

 

ُتمْ  رَ  ُكن ْ َهْونَ  ِِبْلَمْعُروفِ  َتَُْمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخي ْ  ِِبّللَِّ  َوتُ ْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ

‘পতাভযা ন্র ন্ফোত্তভ জাথত, মান্দযন্ক ভানুন্লয জনে পফয কযা ন্য়ন্ি। পতাভযা বান্রা 
কান্জয অন্দ পদন্ফ এফং ভন্দ কাজ পথন্ক ফাযণ কযন্ফ, অয অল্লায প্রথত ইভান 

অনন্ফ।’ (ূযা অন্র আভযান : ১১০) 

তএফ একজন ভুথরন্ভয দাথয়ত্ব থনন্জন্ক পরতা ও করোন্ণয ন্থ থযচাথরত কযায 
াাাথ নেন্দযন্কও করোন্ণয ন্থ অফান কযা। এ জনেআ অল্লা তাঅরা ইভান ও 
পনক অভন্রয কথা ফরায য অযও দুন্িা গুন্ণয কথা ঈন্ল্লখ কন্যন্িন,  

 

 ِِبلصَّْبِ  َوتَ َواَصْوا ِِبحْلَقِّ  َوتَ َواَصْوا

তাযা এন্ক যন্ক তে ও নোন্য়য ঈন্দ পদয়া এফং ফয ও বধন্মেয ঈন্দ পদয়।  

এন্ক যন্ক তে ও নোন্য়য ঈন্দ পদয়া এফং ফয ও বধন্মেয ঈন্দ পদয়া 

তৃতীয় ও চতুথে গুণথি র, এন্ক যন্ক তে ও নোন্য়য ঈন্দ পদয়া, তে ও নোন্য়য 
থদন্ক ভানুলন্ক অফান কযা, এ অফান কযন্ত থগন্য় এফং অফান্ন াো থদন্ত থগন্য় পম 
কর থফদ-অদ, জুরুভ-থনমোতন অন্ফ তায ঈয বধমে ধাযন কযা। এআ বধমে ধাযন্ণয 
জনে এন্ক নেন্ক ঈন্দ পদয়া। 

অল্লা তাঅরা অভান্দয ফাআন্ক এআ চাযথি গুণ ূণোংগরূন্ থনন্জয ভন্ধে থনন্য় অায 
তাওথপক দান কন্যন অভীন।  



 

    ন্নেয ফেথায় ফেথথত ওয়া 

 ভুতাযাভ বাআন্য়যা! অজন্কয অন্রাচনা এখান্নআ পল কযথি। অল্লা তাঅরা অভান্দয 
ফাআন্ক তাুঁয দ্বীন্নয জনে কফুর করুন এফং আখরান্য ান্থ থজাদ ও াাদান্তয ন্থ 
থফচর থাকায তাওথপক দান করুন।  

অভযা কন্র ভজথর পথন্ক ঈঠায পদায়ািা ন্ে থনআ।  

 إليك وأتوب أستغفرك أنت، إّل إله ّل أن أشهد وحبمدك، اللهم سبحانك

 امجعني واصحابه وآله دمحم خلقه خري على تعاىل هللا وصلى

 العاملني رب هلل احلمد ان دعواان وآخر
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